
StÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 12 April

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 5
Måndagen den 12 April
u.n.å. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 18:20 av Supraledare Mikael Lidman över Zoom.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Mikael Lidman Supraledare tillika Ordförande
Jakob Björns Halvledare tillika vice Ordförande
Joar Forsberg SNO
Milad Javadi AMSe
Carl Svensson Kontaktor tillika Ambassadeur
Tom Eriksson Källarmästare
Sofie Berglund Fø F

1.3 Försenad ankomst

Herr Alexander Malmberg är på Pubråd och ansluter senare.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.7 Publicering på webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras med namn på webben.
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2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Mikael Lidman har förutom att medverkat på STAD-utbildning även
deltagit i den blodiga striden om ESN-rummet. Sektionens territorium och
suveränitet fredas tillsvidare medelst diplomati. Morgondagen bjuder på
Ordföranderåd och på fredagen blir det Kanslifrukost. Herr Ordförande mår
bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Jakob Björns har genom THS nu aktiverat den nya faktureringsfunktio-
nen vars användning beslutades om under förra StÖT. Herr Björns har även
bokfört en del och håller ett vakande öga på ett par företag som vid mötets
stund endast har några timmar på sig att betala sina fakturor till sektionen.
Halvledarens indrivare gör sig redo. Avslutningsvis har Herr Björns tagit ett
välbehövt påsklov hemma i björnens landskap och mår mycket bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Resistor närvarar inte på mötet men kan med hjälp av svartkonst ändå
återge mötet som om han vore här. Resistorn har förutom voodoo inget
spännande att delge.

2.4 Rapport från SNO

Herr Forsberg har medverkat på Utbildningsråd där framtidens utbildning
diskuterades. Detta mynnade ut i skapandet av en enkät där studenter kan
ge sin åsikt om vad utbildningen borde innehålla i framtiden.1

“Hur mår Herr Forsberg?”
“Jag mår som jag alltid mår.”
“Vad betyder det?”
“Aa, som det brukar vara.”
“Jahapp...”

2.5 Rapport från AMSe

Herr Milad Javadi och ArG har i vanlig ordning ägnat sig åt att inkassera sto-
ra mängder deg till sektionen. Det har även annordnats ett Masterevenemang
som hölls tidigare idag med en alumn från Elektro och med försvarsindustri-
företaget Saab, vilket blev lyckat.

“I övrigt så mår jag bra!”
“Nice, lycka till med det i framtiden”, svarar Herr Ordförande hotfullt.

1Denna enkät finnes på elektrosektionen.se
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2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Sektionens sociala influenser, Herr Carl Svensson, har ägnat sig åt det som
sociala influensers gör allra bäst: ingenting. Han har även tillsammans med
Herr Lidman agerat kommentator till förra veckans E-sportturneringar. Pre-
cis som alla influensers mår Herr Svensson kalas absolut hela tiden.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Tom Eriksson meddelar att Källargillets fixarkvällar äntligen kommer
igång. De kommer ske i mindre grupper men Källarmästaren hoppas få en
hel del saker gjorda trots det. Det planeras ovveförsäljning utomhus i maj
och källarmästarna funderar över hur man ska begränsa antalet människor
så att det inte kommer för många på en gång. Fröken Sofie Berglund flikar
in och säger att även Fø Ffunderat kring detta och har en del idéer som kan
delges Källarmästarna. I övrigt är det som vanligt en hel del stress i livet
men Källarmästaren mår ändå bra.

2.8 Rapport från Fø F

Fröken Berglund och Fø Fhar, förutom en mängd småfix, inventerat med
gott resultat, slutfört bokningar av lokaler och fixat MedTek-sponsorer för
mottagningen. Alla faddrar har även blivit valda och det planeras nu inför
en coronasäker Faddergasque. Fröken Berglund säger att hon mår bra och
ger tummen upp, men den tomma blicken och det apatiska ansiktsuttrycket
vittnar om verkligheten.

3 Beslutsärenden

3.1 Datum för Maj-SM

Mötet kommer snabbt som fan fram till att Maj-SM ska inträffa tisdagen
den 18 maj och i samband med det ansluter nu Herr Malmberg.

1.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Malmberg har för två millisekunder sedan medverkat på Pubråd där
det bland annat förtydligades kring de funktionsroller som krävs när PR hål-
ler evenemang och serverar alkohol. De roller som krävs är Festansvarig,
Serveringsansvarig, Brandansvarig och Utrymningsansvarig och där de två
sistnämnda är de enda rollerna som inte får innehavas av samma person.
Ytterligare så behöver man varken ha gått STAD- eller Festutbildningen för
att vara Utrymningsansvarig. Vidare så ser det mörkt ut för Vårbalen och
sista datumet för att dra i nödbromsen närmar sig. På tal om nödbroms
så är PR:s nästkommande verksamhet På spåRet-evenemanget som sker på
torsdag. Hur mår Klubbmästaren? - Herr Malmberg är ganska stressad men
det går an. “Jämna plågor.”
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4 Diskussionsärenden

4.1 Bokning av tillfälle för Styrelsearbete

Styret har flertalet propositioner att skriva inför Maj-SM samt behöver fast-
ställa riktlinjer för den nya hemsidan och behöver planera in när detta ska ske
eftersom lunchmötena hittills bestått mer av hamburgare och öl och mindre
av konstruktiv dialog. Mötet beslutar att ha inofficiella möten för var och en
av de punkter som ska diskuteras med start på fredag.

Herr Ordförande övertalas att ta en bortglömd shot renat funnen på hans
skrivbord.

Herr Malmberg halsar i sig ett glas mjölk.

4.2 GP 90 år

Sect-ionet GP fyller 90 år inom kort och Styret vill, efter erinran av Sect-
reteraren, självklart fira honom. Mötet diskuterar hur detta ska göras på
bästa sätt och kommer till slut fram till ett par fina gåvor som förhoppnings-
vis kommer uppskattas.

4.3 Hemsidans betalsystem och webbshop

I och med skapandet av sektionens nya hemsida finns möjligheten att införa
ett välfungerande betalsystem som kan användas till mer än bara biljettköp
för tentapubbarna, vårbalen och nollegasquen. Ett välfungerande betalsy-
stem möjliggör även för en potentiell webbshop där sektionens diverse swag
kan säljas. Även bitcoin-rivalen, Epsilonen, bör man kunna växla till sig ge-
nom hemsidan. Det har tidigare varit på tapeten att införa sektions-merch
som exempelvis klädesplagg märkta med sektionens fana. Webbshoppen blir
då ett smidigt sätt för Källargillet att sälja dessa samtidigt som bokföringen
underlättas. Mötet diskuterar kring logistiken och Herr Kontaktor får med
sig flera bra riktlinjer till hans nästa möte med projektgruppen.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

5.1.1 Revisorerna undrar

Sektionens alldeles egna revisorer, Herr Anton Näslund och Fröken Alice
Wallner, slår in dörren, stormar in och frågar under hot ut de ekonomiskt
ansvariga om hur det går med bokföringen. Allt verkar vara i sin ordning,
revisorerna säkrar sin vapen.
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5.1.2 Strumpor

Styret pratar återigen om hjärtefrågan: Styrelse-strumpor.

5.2 Beslutsuppföljning

Inget att uppdatera.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa tisdagen den 27 april klockan 18:12.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:26 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS

5


	Formalia
	Mötets högtidliga öppnande
	Närvaro
	Försenad ankomst
	Adjungeringar
	Behörigt utlyst
	Fastställande av föredragningslista
	Publicering på webben

	Rapporter
	Rapport från Supraledare tillika Ordförande
	Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande
	Rapport från Resistor tillika Sekreterare
	Rapport från SNO
	Rapport från AMSe
	Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från FøF

	Beslutsärenden
	Datum för Maj-SM

	Diskussionsärenden
	Bokning av tillfälle för Styrelsearbete
	GP 90 år
	Hemsidans betalsystem och webbshop

	Övrigt
	Övriga frågor
	Revisorerna undrar
	Strumpor

	Beslutsuppföljning
	Nästa StÖT
	Mötets högtidliga avslutande


